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ბაგრატის  ტაძარი, რომლის მშენებლობაც ბაგრატ III-ის 
(978 -1014) მიერ 1003 წელს დასრულდა წარმოადგენს ქართული 
შუასაუკუნეების საეკლესიო არქიტექტურაში საეტაპო 
მნიშვნელობის ტაძარს, როგორც თავისი არქიტექტურული 
გადაწყვეტით, ასევე ისტორიული და სიმბოლური მნიშ-
ვნელობით.  1691 წელს ჯერ ოსმალების მიერ დენთის 
აფეთქებამ  და 1770 წელს რუსების ზარბაზნებმა, გუმბათი და 
ზედა ნაწილები მოარღვია, ტაძარი და ღია ცის ქვეშ „ეზოდ“ 
აქცია, საიდანაც გაფანტულ ქვებს წლების განმავლობაში 
საამშენებლო მასალად ეზიდებოდნენ. ისტორიულ ფოტოებზე 
კარგად ჩანს - დანგრეული საკურთხეველი, უბურჯო 
ინტერიერი, სუროთი მოცული დაჩეხილ-დაბზარული 
ჩუქურთმოვანი კედლები - სწორედ ასეთი  რომანტიკული 
ნანგრევის სახით მოვიდა ტაძარი XX საუკუნის შუა ხანებამდე.

The construction of Bagrati Cathedral (Kutaisi, Georgia) was com-
pleted in 1003 by Bagrat III (978 – 1014).  It remains a landmark of 
medieval Georgian ecclesiastic architecture both for its architec-
tural style and its historical and symbolic importance.   The explo-
sion of gunpowder by Ottomans in 1691 and shelling by Russians 
in 1770 destroyed cupola and upper parts of the walls and turned 
the Cathedral into a “yard” under the open sky, from where scat-
tered stones were quarried for new constructions for years. The 
interior with ruined columns, overgrown, cut and cracked carved 
walls and fallen fragments are clearly visible on the historical pho-
tos – in such form of a romantic ruin the Cathedral had survived 
till mid 20th century.  
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A campaign for salvage of the Cathedral began in the early 20th century. In 
1911- 1913 the Bishop of Imereti began holding religious services inside the 
ruins. At that time the south entrance was transformed into a small chapel. 
After the Sovietization of Georgia in the 1930s a state company “Rionhesi” built 
supports for the walls to prevent them from collapsing.  

ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები. მე-20 საუკუნის 
დასაწყისის ფოტოები
The Bagrati Cathedral ruins, the beginning of the 20th 
century
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XX  საუკუნეში ტაძრის გადასარჩენად აქ-
ტიური მოქმედებები დაიწყო. 1911-1913 
წლებში იმერეთის ეპისკოპოსმა ნანგრევებში 
განაახლა წირვა-ლოცვა, რისთვისაც სამხრეთი 
კარიბჭე გადაკეთდა მცირე სამლოცველოდ. 
საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ, 1930-
იან წლებში, სახელმწიფო ორგანიზაცია 
“რიონჰესმა“ რღვევის შესაჩერებლად კედ-
ლებში საბჯენები შეაშენა. 

In the middle of the 20th century archeological research on the Cathedral 
began. In 1941-1942 the Academician G. Chubinashvili and architect 
N.Severov led archeological excavations on the territory of the Cathedral. 
Based on the findings, restoration of the plan of the Cathedral became 
possible. Engineering studies proved that the structure was extremely 
fragile and that the walls weren’t connected to each other. In 1952the 
architect V. Tsintsadze developed a plan to restore the Cathedral.  Subse-
quent works on the monument were carried out according to this plan. 

ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადი საბჯენი კედლებით
The East façade of the Bagrati Cathedral with the supporting walls
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XX საუკუნის შუა წლებში ტაძარზე დაიწყო არქეოლოგიური და კვლევითი სამუშაოები.1941-1942 წლებში 
აკადემიკოს გ. ჩუბინაშვილისა და არქიტექტორ ნ. სევეროვის ხელმძღვანელობით  ტაძრის ტერიტორიაზე 
ჩატარდა პირველი არქეოლოგიური გათხრები. მოპოვებული მასალის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა ტაძრის 
გეგმის აღდგენა. შენობის საინჟინრო კვლევამ დაასაბუთა, რომ შენობის მდგრადობა უკიდურესად ცუდი, ხოლო 
კედლები ერთმანეთთან დაუკავშირებელი იყო. 1952 წელს  არქიტექტორ, პროფესორ ვ. ცინცაძის მიერ შემუშავდა 
ტაძრის რესტავრაციის პროექტი, რომლის მიხედვითაც  განხორციელდა ძეგლზე სამუშაოები.   
 

Large-scale reconstruction activities started 
in Bagrati Cathedral in 1952. Using reinforced 
concrete, cement, original stones and addi-
tional fragments, the basic structure of the 
Cathedral was rebuilt and the parts of the 
building which had separated were bound 
together. The policy for reconstruction of the 
Cathedral was based on instructions outlined 
in international guidelines such as the Venice 
Charter. Thus, each part of the original struc-
ture and stone were well preserved and-- 
where possible--put back into their own place; 
in a sense this was anastylosis. New masonry 
was clearly distinguished, but built with iden-
tical stone to the authentic, conforming to the 
original structure.

ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია. 50-იანი 
წლების ფოტო

Reconstruction of the Bagrati Cathedral in 1950 ies
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1952 წლიდან ბაგრატის ტაძარზე დაიწყო მასშტაბური 
სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.  რკინა-ბეტონისა და 
ცემენტის გამოყენებით, ძველი ქვებითა და დამატებული 
ნაწილებით განხორციელდა ტაძრის შენობის ძირითადი 
ნაწილის რეკონსტრუქცია და შეიკრა შენობის 
დაშლილი ტანი. ტაძრის სარეკონსტრუქციო პოლიტიკა 
ეფუძნებოდა საერთაშორისო დოქტრინაში, როგორიცაა 
ვენეციის ქარტია, ჩამოყალიბებულ ინსტრუქციებს. 
ამგვარად, ყველა თავდაპირველი კონსტრუქცია და ქვა 
კარგად დაცული და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, 
დაბრუნებული იყო თავდაპირველ ადგილას - ერთგვარი 
ანასტილოზი. ახალი ქვის წყობა მკვეთრად გამორჩეული 
იყო, თუმცა აშენებული იყო იგივე ქვით, რათა 
შესაბამისობაში ყოფილიყო მთლიან კონსტრუქციასთან.   

After the year 2000, in order to celebrate the 1000th anniver-
sary of the Bagrati Cathedral (2003), research and archaeologi-
cal activities were renewed.  Detailed registration and inventory 
of authentic stones and those added in the 20th c. were carried 
out. At the same time research on the geological and structural 
stability of the Cathedral showed that materials used for recon-
struction in the 20th c. were very fragile and could not ensure 
the stability of the original structure. 

ტაძრის ქვის პერანგის აღდგენის პროცესი. 50-იანი წლების ფოტო
Restoration process of the Cathedral stone facing, 1950 ies
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სამხრეთ ფასადი 30-იანი წლების გამაგრებითი სამუშაოების 
შემდგომ
South façade after the consolidation works of 1930 ies

სამხრეთ ფასადი 50-იანი წლების სარეკონსტრუქციო 
სამუშაოების შემდგომ

South façade after the reconstruction works of 1950 ies 
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2000 წლიდან ბაგრატის ტაძრის 1000 წლის იუბილესთან (2003 წ.) დაკავშირებით, ახალი ტემპით გაგრძელდა 
კვლევითი და არქეოლოგიური სამუშაოები. მოხდა ავთენტური და XX საუკუნეში დამატებული ქვების დეტალური 
აღწერა და ინვენტარიზაცია. ამავე პერიოდში, განხორციელდა ტაძრის გეოლოგიური და კონსტრუქციული 
მდგრადობის კვლევა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა რომ XX საუკუნეში რეკონსტრუირებული მასალა ძალიან 
მყიფე იყო და ვერ უზრუნვეყოფდა ავთენტური ელემენტების მდგრადობას. 

Studies were renewed in 2005, in-
cluding a stratigraphic study, per-
mitting the discovery of unique 
archeological artifacts and details 
of the interior of the building. 

During other comprehensive 
research engineering expertise 
identified that the state of conser-
vation of the Cathedral was very 
complex: the foundations of the 
walls were uneven, and in some 
cases the walls had no founda-
tion at all.  There were no bind-
ing elements between external 
and internal walls and most of the 
walls were extremely weathered. 
The building had large cracks with 
weak bindings between walls and 
leaning walls with 30- 40 cm. 

ჩრდილოეთის ფასადის ქვების ინვენტარიზაციის გეგმა (არქ. ი. გრემელაშვილი)
The North façade inventory plan (Arch. I.Gremelashvili)
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ტაძარზე კვლევები 2005 წელს ისევ განახლდა, დადგინდა სტატიგრაფია, აღმოჩნდა უნიკალური არქეოლოგიური 
არტეფაქტები და შენობის ინტერიერის დეტალები.                      

ტაძრის გეგმა გამოვლენილი ისტორიული შრეებით
Plan of the Cathedral showing the layers of history

In the whole body of the Cathedral the voids in lime core as well as cement infill were discovered. A very poor overall seismic 
indicators were revealed. Opening of the roof covering revealed the great masses of construction waste added in 20th century. 



10

გამოვლენილი მოზაიკური იატაკი ტაძრის საკურთხეველში  
Revealed mosaic floor in the altar of the cathedral

არქეოლოგიური გათხრები ტაძრის ინტერიერში. 2009
Archeological excavations in the interior of the Cathedral. 2009



სამკაული VII საუკუნის კეთილშობილი 
ქალბატონის სამარხიდან

7th c. adornment from the tomb of a noble woman
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გარდა განხორციელებული კომპლექსური კვლევებისას, საინჟინრო ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ტაძრის 
კონსერვაციის მდგომარეობა უაღრესად რთული იყო: არათანაბარი საძირკვლები, ზოგ შემთხვევაში საძირკველი 
საერთოდ არ ჰქონდა კედლებს, არ იყო ბმა გარე და შიგა კედლებს შორის, გამოქარული იყო კედლების დიდი 
ნაწილი. შეინიშნებოდა ძლიერი ბზარები, კედლებს შორის ბმის შესუსტება და სამხრეთი კედლის 30-40 სმ-
ით გადახრა. მთელი ტაძრის სხეულში ცემენტის ხსნარშიც და ძველ კირის გულშიც დიდი რაოდენობის და 
მოცულობის „ფუღუროები“ აღმოჩნდა. გამოვლინდა საერთო სეისმიკის ძალზე სუსტი მაჩვენებელი. გაიხსნა 
ტაძრის გადახურვა, რის შედეგადაც სახურავის ნაწილებში გამოვლინდა XX  საუკუნეში დამატებული სამშენებლო 
ნაგვის დიდი მასა.

ტაძრის კედლების მდგრადობის კვლევა
Survey of the stability of the Cathedral walls
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In order to stabilize the Cathedral it was decided to dismantle and reconstruct the parts constructed in the 20th c. so that to pro-
tect and stabilize the whole building with the authentic fragments dating from the 11th c. New studies, exhaustive archeological 
excavations and dismantling of nearby buildings of 19th c. revealed numerous stones belonging to the Cathedral.  Through de-
tailed scientific examination it was possible to determine their original place in the structure of the building and, consequently, 
to obtain reliable information on missing structural elements of the building. As a result of the analysis of the dome stones 

ნაგვის ამოღების პროცესი ტაძრის გადახურვიდან
Removing the rubbish from the Cathedral roof
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ძეგლის მდგომარეობის სტაბილიზაციისათვისა და სეისმომდგრადობის გასაძლიერებლად გადაწყდა, XX 
საუკუნეში აშენებული ნაწილების მარკირება, დაშლა და მათი ხელახლა აშენება,  იმისთვის, რომ დაცული 
და ერთიანად სტაბილიზებული ყოფილიყო მთელი შენობა და მასში არსებული XI საუკუნის ავთენტური 
მონაკვეთები. 

that were discovered, the authentic 
form of the dome could be deter-
mined. Namely the wall thickness, 
distance between the windows and 
the number of windows and facets, 
inclination of the jambs was iden-
tified; the absolute height of the 
dome was taken based on the met-
rological analysis of the contempo-
rary parallels. The new discoveries 
helped to identify the basic outline 
of the choir. This stage of research 
and argumentation made possible 
to make a decision in regard to how 
rehabilitation of the monument 
should proceed. The team decided 
to continue the restoration works in 
the same direction taken by experts 
in the 1960s and 1980s implying a 
certain anastylosis, or a compatible 
blending of the old and new.  

რეკონსტრუქციის პროექტი ძველი და ახალი ქვის კვადრების ჩვენებით (არქ. ი. გრემელაშვილი)
Project of the reconstruction showing old and new stone blocks  (Arch. I.Gremelashvili)
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ახალმა კვლევებმა, სრულყოფილმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა და მახლობლად მდებარე  XIX საუკუნის შენობების 
დემონტაჟმა გამოავლინა მრავალი ახალი ქვა, რომლის დეტალურ სამეცნიერო შესწავლაზე დაყრდნობით 
შესაძლებელი გახდა მათი თავდაპირველი ადგილის დადგენა შენობის სტრუქტურაში და შესაბამისად, შენობის 
ელემენტების შესახებ სანდო ინფორმაციის მოპოვება. ამგვარად, აღმოჩენილი გუმბათის ქვების შესწავლის 
შედეგად მოხდა გუმბათის ავთენტური ფორმის დაზუსტება. კერძოდ დადგინდა კედლის სისქე, სარკმლებს 
შორის მანძილი და მათი რაოდენობა, გამოიკვეთა წახნაგების რაოდენობა, წირთხლთა დახრის დონე. გუმბათის 
აბსოლუტური სიმაღლე კი აღებულ იქნა მისი თანადროული პარალელების მეტროლოგიური ანალიზით.  ახალმა 
აღმოჩენებმა განაპირობა პატრონიკეს ძირითადი მოხაზულობის დადგენა. კვლევა-არგუმენტირების ამ ეტაპმა 
შესაძლებელი გახადა გადაწყვეტილების მიღება ძეგლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. გადაწყდა 60-იან 
80-იან წლების გზის გაგრძელება. ერთგვარი ანასტილოზით ტაძრის აღდგენა, ძველის აღდგენით და ახლის 
თავსებადი ჩანართების შერწყმით. 

Restorer Vano Gremelashvili, a member of V. Tsintsadze’s scientific research team, developed the design and methodology for 
restoring the Cathedral, which included returning authentic stones to their original places (original place of about 400 carved 
stone block was identified) and restoring the forms which were not in doubt, to their initial style. This meant stone material, 
cutting techniques and design which were identical to the originals were used.    

Uncertainty was caused only by the west wing where, due to a lack of original materials, the reconstruction could result imita-
tion. To solve this problem and bring the design in line with international standards, international experts were involved in de-
veloping the project 2010, in compliance with UNESCO recommendations.  One of the world’s leading architects, Andrea Bruno, 
was invited to participate.  He has a wide experience in the successful reconstruction of UNESCO’s world heritage monuments 
and historical buildings.

To refine the rehabilitation strategy, one of the founders of modern conservation and famous theorist, Jukka Jokilehto, was 
invited to participate. The project plan and technical aspects of the proposal that were developed by Georgian architects and 
experts and reviewed by the foreign specialists - Andrea Bruno and Jukka Jokilehto, were in addition reviewed by foreign col-
leagues - Giovanni Verchelli and Mauricio Milan.  
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ბაგრატის ტაძრის გუმბათის ყელის განშლა 
(არქ. ი. გრემელაშვილი)
Elevation of the Cathedral drum 
(Arch. I.Gremelashvili)

ბაგრატის ტაძრის გუმბათის ყელის გეგმა.(არქ. ი. გრემელაშვილი)
Plan of the Cathedral drum (Arch. I.Gremelashvili)
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თანადროული ტაძრების პროპორციების შეფასება მეტროლოგიური ანალიზისათვის (არქ. ი. გრემელაშვილი)
Evaluation of the proportions of contemporary churches for the metrological analysis  (Arch. I.Gremelashvili)
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რესტავრატორმა ივანე გრემელაშვილმა, რომელიც 
ვახტანგ ცინცაძის სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის წევრია, 
ბაგრატის ტაძრის ცინცაძისეული რეკონსტრუქციის 
მიხედვით შემუშავა ტაძრის რეკონსტრუქციის პროექტი 
და მეთოდოლოგია, რომელიც ითვალისწინებდა ყველა 
ავთენტური ქვის, რომელთა იდენტიფიცირებაც მოხდა 
(ადგილი მიუჩნდა 400-მდე პროფილირებულ თუ 
ჩუქურთმიან კვადრს ტაძრის სხეულსა და გუმბათზე), 
თავის ადგილზე დაბრუნებას და იმ ფორმების შევსებას 
თავდაპირველი სტილით, რომლის მოხაზულობაც ეჭვს 
არ იწვევდა, სადაც გამოყენებულ იქნებოდა ანალოგიური 
ქვის მასალა, თლის ტექნიკა და დიზაინი.

Research has now shown that restoration activities that 
started in the middle of the 20th c served to stabilize and 
conserve the ruins which were otherwise doomed to de-
struction.    However as complete reconstruction of the 
building wasn’t planned at that time due to structural in-
stability and insufficient funds, the monument acquired the 
majestic forms of a kind of “new ruins”. It was in this state 
that it was listed as a UNESCO World Heritage Site in 1994.  

აღმოსავლეთი ფასადის რეკონსტრუქციის პროექტი ძველი და 
ახალი ქვის კვადრების ჩვენებით (არქ. ი. გრემელაშვილი)
Project of the East façade reconstruction showing old and new stone 
blocks (Arch. I. Gremelashvili)

ჩრდილოეთის ნავის რეკონსტრუქციის პროექტი ძველი და ახალი ქვის 
კვადრების ჩვენებით (არქ. ი. გრემელაშვილი)
Project of the North façade reconstruction with showing old and new stone 
blocks (Arch. I.Gremelashvili)
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ეჭვს იწვევდა მხოლოდ დასავლეთი მკლავი, რომელიც 
ავთენტური მასალის სიმწირის გამო რეკონსტრუქციისას 
იმიტაციის საშიშროებას ქმნიდა. ამ პრობლემების 
გადასაჭრელად და პროექტის საერთაშორისო სტანდა-
რტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, UNESCO-ს 
რჩევების შესაბამისად  2010 წლიდან, სახელმწიფოს 
მიერ მოხდა პროექტის განვითარებაში საერთაშორისო 
ექსპერტების ჩართვა. მოწვეულ იქნა  მსოფლიოში 
ცნობილი არქიტექტორი ბ-ნ ანდრეა ბრუნო, რომელსაც 
უდიდესი გამოცდილება გააჩნია იუნესკოს მსოფლიო 
მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ზოგადად ისტორიული 
შენობების წარმატებული რეკონსტრუქციის მიმართუ-
ლებით. 

რეაბილიტაციის სტრატეგიის დახვეწაზე მუშაობდა 
კონსერვაციის დარგის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, 
ცნობილი თეორეტიკოსი ბ-ნ იუკა იოკილეტო.  
ქართველი არქიტექტორებისა და ექსპერტების  მიერ 
შემუშავებული და უცხოელი სპეციალისტების - ანდრეა 
ბრუნოსა და იუკას იოკილეტოს მიერ განხილული 
პროექტის კონსტრუქციული და ტექნიკური ნაწილი 
დამატებით შესწავლილ იქნა უცხოელი კოლეგების - ბ-ნ 
ჯოვანი ვერჩელისა და ბ-ნ მაურიციო მილანის მიერ.

ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ XX საუკუნის 
შუა ხანებში დაწყებული ფიზიკური სამუშაოები 
ემსახურებოდა დასაღუპად განწირული ნანგრევის 
სტაბილიზაციასა და მის გადარჩენას. თუმცა, რადგანაც 
იმ დროს არ იყო დაგეგმილი შენობის სრული აღდგენა 

The oldest monument of Kutaisi will thus be preserved and 
presented most of all as part of the historical chronology, re-
vealed in archeological artifacts and cultural layers of ancient 
Kutaisi. The need to conserve and restore monuments and to 
consider at the same time the sustainable development of 
local society, needs of the Orthodox Church community and 
visitors will be included in the ongoing process. 

The works that began again in 2005 continued the direction 
of those carried out in the 1970s and 1980s.  The discovery 
and analysis of additional artifacts allowed the restorers to 
carry out structural reinforcement and reconstruct apparent 
parts of the building. The reinforced body of the Cathedral al-
lowed the old structures from the 11th c “to rest” supported 
by new structures. 
Where there was lack of authentic material and risk of imi-
tation, a modern structure that is compatible with the old 
was developed (author A. Bruno).  The traditional shape of 
the dome which had been shown by the newly discovered 
artifacts crowned the body of the Cathedral and allowed the 
restorers to solve two complex tasks at the same time: Dem-
onstrate the existence of original sections in the new body, 
with a clear exposure of the modern parts instead of using 
imitation, and restore the Cathedral to its liturgical function 
in order to ensure its further use and development within 
the community. 
These last steps crowned the long standing will of Georgians 
to see restored the destroyed and standing in ruins for cen-
turies the symbol of the integrity of Georgia – Bagrati Cathe-
dral. 



20

(კონსტრუქციული არამდგრადობისა და არასაკმარისი 
ფინანსების გამო) - ძეგლმა მიიღო ერთგვარი „ახალი 
ნანგრევის“ დიდებული სახე. იგი ასეთად შევიდა 1994 
წელს UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. 

ქუთაისის უძველესი ძეგლი დაცული და წარმო-
დგენილი იქნება უმთავრესად, როგორც ნაწილი 
დიდი ისტორიული ქრონოლოგიისა, რომელიც 
გამოვლენილია ძველ ქუთაისში არქეოლოგიური 
არტეფაქტებითა და კულტურული ფენებით. 
აღნიშნულ პროცესში გათვალისწინებულ და ჰარმო-
ნიზირებულ იქნება, როგორც ძეგლის კონსერვაციის 
საჭიროებები, ასევე ადგილობრივი საზოგადოების 
მდგრადი განვითარების, მართმადიდებელ თემის და 
დამთვალიერებლების ინტერესები. 

2005 წელს განახლებული სამუშაოები აგრძელებდა 
1970-80-იანი წლების რეკონსტრუქციის გეზს. 
დამატებითი არტეფაქტების აღმოჩენამ და კვლევებმა 
საშუალება მისცა რესტავრატორებს, როგორც 
კონსტრუქციული გამაგრების შესაძლებლობისა, 
ასევე შენობის ნაწილების აღდგენისა. ტაძრის 
გაძლიერებულ სხეულს საშუალება მიეცა ახალ 
კონსტრუქციაზე დაყრდნობით, „შეესვენებინა“ XI 
საუკუნის ძველი სტრუქტურა. იქ, სადაც არ იყო 
საკმარისი ავთენტური მასალა და იმიტირების 
საფრთხე არსებობდა (დასავლეთი მკლავი), შეიქმნა 
თანამედროვე, ძველთან თავსებადი სტრუქტურა 
(ავტორი ა. ბრუნო). გუმბათის ტრადიციულმა ფორმამ, 

რომლზეც მეტყველებს მიკვლეული არტეფაქტები, 
დააგვირგვინა ტაძრის სხეული და საშუალება მისცა 
რესტავრატორებს ამოეხსნათ პარალელურად ორი 
რთული ამოცანა: 
ავთენტური ნაწილების ახალ სხეულში  გამომზეურება, 
იმიტაციის ნაცვლად თანამედროვე ნაწილის ცხადი 
წარმოჩენით და ლიტურგიული ფუნქციის აღდგენა, 
რამაც მართებულად გადაწყვიტა ძეგლის სწორი 
გამოყენება, ტრადიციული ფუნქციის აღდგენა და 
სამომავლოდ განვითარება.
ამ ნაბიჯით დაგვირგვინდა ქართველთა საზოგადოების 
დიდი ხნის სურვილი, გამთელებული ეხილათ 
საუკუნეთა მანძილზე დალეწილი და ნანგრევებად 
მდგარი, საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო - 
ბაგრატის ტაძარი.
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ავთენტური ქვების თავდაპირველ ადგილზე დაბრუნების პროცესი 2012
Process of returning authentic stones on their original place 2012
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ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი, (არქ. ა. ბრუნო) 
დასავლეთ ნაწილი, ჭრილი
Bagrati Cathedral  Rehabilitation project, (Arch. A. Bruno) 
West part, section 

ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი, (არქ. ა. ბრუნო) 
დასავლეთ ნაწილი, სამუზეუმო ექსპოზიცია, ჭრილი, გეგმა + 8.00 დონეზე
Bagrati Cathedral  Rehabilitation project, (Arch. A. Bruno) 
West part, museum exposition, section, plan +8.00 level
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ინტეგრირებული ჭრილი სამხრეთით
Integrated Section to the South



ჩრდილოეთის ფასადის რეკონსტრუქციის პროექტი (არქ. ი. გრემელაშვილი და ა. ბრუნო)
Project of the North façade reconstruction (Arch. I. Gremelashvili and Arch. A. Bruno) 
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